
दादागिरी 



दादागिरी  दादा बनणं सोपं असतं.  
बस्स, लोकांवर बळजबरी करा आणण 
तुम्हाला हवं त ेकरून घ्या.  



दादा कसं बनाव?ं  

दादा बनल्यावर 
तुम्हाला इतरांना 
गिडवण्यािा आनंद 
घेता येतो.... 

तुम्ही तयांच्याशी उद्धटपणे बोलू-
वािू शकता....  

तुम्ही तयांना जाड्या, सुकड्या, टटिंण्या, बाळ्या.....अशा 
नावांनी हाक मारू शकता.   

 



तुम्ही लोकांच्या नकला करू शकता....  तयांना छळू शकता....  



तयांना इजा करू शकता....  ....तयांना काहीही करून रडवू शकता.  



तयांच्या वस्तू लुबाडू शकता....  तयांच्या वस्तंुशी खेळू शकता.... 



ज्या िोष्टी करायला लोक 
घाबरतात, तया िोष्टी करायला 
तयांना भाि पाडू शकता....  

ज्या िोष्टी करायला तुम्ही घाबरता,  
तया िोष्टी करायला लोकांना भाि पाडू शकता.... 



लोकांना ककळस वाटणाऱ्या िोष्टी करायला लावू शकता....  त ेबावळट टदसतील अशा िोष्टी करायला लावू शकता.... 



लोकांना िोरी करायला भाि पाडू शकता....  तयांना इतर लोकांवर दादागिरी करण्यास भाि पाडू शकता 



काळजी घ्या!  

मात्र एवढी काळजी घ्या! तुमच्यापेक्षा.... 
लहान टदसणाऱ्या मुलांना धरा.  
लहान वयाच्या मुलांना धरा.  

शहरात नवीनि आलेल्या 
आणण ज्यांना कुणी ममत्र 
नाहीत, अशा मुलांपासून 
सुरुवात करा.  

ववशेषत: जे वेिळे आहेत, तयांना धरा. तयांच्या िेहऱ्यावरून ककंवा 
बोलण्यावरून तयािं वेिळेपण तुम्ही सहज ओळखू शकाल.    



तयांिी ताकद तुमच्यापेक्षा कमी आहे, हे बघा. 
तयांच्यासोबत तयांिं रक्षण करणारं कुणी नाही, हे बघा.   

त ेही िोष्ट मोठयांना सांिणार नाहीत, हे बघा.  

“कुणाला सांगितलंस, तर तुझी खैर नाही,”  
अशी धमकी तयांना द्या.  



तुमच्यापेक्षा मजबूत आणण वयाने मोठया असलेल्या 
लोकांशीही तुम्ही दादागिरी करू शकता.  
अिदी मशक्षकांशीसुद्धा!  

“याला विाातली मुलं नीट सांभाळता येत नाही,” असं कुणी 
म्हटलेलं मशक्षकांना आवडत नाही.  

विाातील मुलं तुम्हाला पाट ंबाि देतील, कारण 
मशक्षक तुमच्याववरुद्ध आहेत.   

टोळक्यािा पुढारी 
दादा बनण्यासा ी मो ं असण्यािी िरज नाही.  
िलाख बना. 
तुमिं काम दसुऱ्यांकडून करून घ्या.  
मोठयांिी मदत घ्या.  

तुमच्याकड ेआदराने पाहातात अशा 
तरुणांिी ककंवा कमी िलाख असलेल्या लोकांिी ननवड करा, 
 

 

आता तुम्ही टोळक्यािे पुढारी बनलात.  



टोळक्यातील लोकांना तुम्ही तुमच्या ताब्यात  ेवा. 
कधीकधी तयांिी स्तुती करत जा. 
कधीकधी लूट आणण तयातील मजा तयांच्याशी वाटून घेत जा. 
यािा फायदा तुम्हाला तवे्हा होईल,  
जेव्हा कुणी तुमिी वेडीवाकडी कािाळी तयांच्याकड ेकरेल.   

अशी पुरेशी मूखा मंडळी एकदा जमली 
की त ेतुम्हाला खुश करण्यासा ी, 
तुमच्या प्रशंसेला पात्र  रण्यासा ी  
काही ना काही प्रयत्न सतत करत राहातील.   

त ेसवा तुमच्यासारखेि कपड ेघालण्यािा, 
तुमच्यासारखेि टदसण्यािा प्रयत्न करतील. ,  



जर तुम्ही पकडले िेलात तर!  

तुम्ही पकडले िेलात तर काय करायिे?  
म्हणा, “तयाने आधी सुरू केलं. वविारा कुणालाही,” 

ककंवा म्हणा,  

“आम्ही तर एक खेळ खेळत होतो.” 

आपली कातडी बिावण्यासा ी 
काहीही करा. 
रडा, आक्रोश करा, 
“मला माहीत नव्हतं. मी परत असं कधी 
करणार नाही.” 



दादा बनण्यात खरंतर काही मजा नसत.े 

दादागिरी करण्यात काही मजा नसते. 
इतरांना तर तयािा त्रासि होतो.  

कुणीि तुम्हाला पसंत करत नाहीत.... 
अिदी तुमच्या टोळक्यातील लोकसुद्धा! 
त ेतुमच्या भीतीने काही बोलत नाहीत, एवढंि!  

तुम्ही पकडले िेलात तर  
हे सिळे तुमिी साथ सोडतील,  
तुम्हाला टाळतील,  
तुमच्याबद्दल वाईट-साईट बोलतील.  
दादाशी दादागिरी करायिी संधी कोण सोडले!  



मि तुम्ही स्वत:च्याि नजरेतून उतराल. 
तुमिा आदर करतील असे ममत्र  
तुम्हाला हवेसे वाटू लाितील, 
पण कुणीही तुमच्याशी मैत्री करणार नाही. 

काही लोकांना तुमच्याबद्दल वाईटसुद्धा वाटत असेल. 

तुम्ही दादा का बनलात?  

काही लोकांना हा वारसा म्हणून ममळतो. त ेजन्मत:ि दादा 
असतात.   

कदागित, मूल तान्हं होतं तवे्हा रडल्यावर सिळे 
आपल्याकड ेलक्ष देतात, हे मशकलं असेल. जी मुलं घरात 
आपले हट्ट पुरवून घेतात, त ेबऱ्यािदा शाळेत हट्ट पूणा 
झाले नाहीत तर दादा बनतात. 

मुख्याध्यापक 



कधीकधी याच्या अिदी उलट होतं.  

काहींच्या घरात तयांिे बहीण-भाऊ आणण 
अिदी आई-वडीलसुद्धा दादागिरी करत 
असतात.  

ज्या मुलांच्या घरी दादागिरी िालत,े त ेबऱ्यािदा हेि मशकतात की 
आपल्याला हवे त ेममळवण्यासा ी दादागिरी हा एकमेव मािा आहे.   

दादा माणूस मनाने कमकुवत असतो.  

पण कधीकधी तयांच्यासमोर कुणी आव्हान  ोकून उभे राटहले 
नाही, तर त ेसते्तच्या सवोच्ि पदावर पोहोितात.  
मि तयांना “आपण खरोखरि सवाशे्रष्ठ आहोत आणण इतर लोकांनी 
आपलं सिळं ऐकलं पाटहजे,” असे वाटू लाित.े 
त ेदादागिरीलाि नेततृ्त्व मानू लाितात आणण दादागिरी करणाऱ्या, 
आपल्या हो ला हो म्हणणाऱ्या लोकांच्या िराड्यात राहू लाितात.  

दादागिरी करणारे राष्ट्रीय नेत ेलोकांिी टदशाभूल करतात.  
त ेयुद्ध सुरू करू शकतात.  

बऱ्यािदा तयांिे आक्रमक शत्रिु तयांिी सत्ता उलथवून टाकतात.  



खरा आदर आणण पे्रम ममळवणं 
फार क ीण असतं. खऱ्या नेतयाला 
तयाच्या मयाादांिे भान असते. 
तयामुळे तो इतरांिा आदर करतो.  
 
खरा नेता दादागिरीला तोंड देताना 
कु लाि पयााय उरला नाही तरि 
युद्धािा पयााय ननवडतो. तयावेळी 
मात्र तो अतुलनीय धैया आणण 
ननग्रह दाखवून अखेरपयतं लढत 
राहातो. 
   

आपणही कधीकधी हवं त े
ममळवण्यासा ी दादागिरी करतो. 

दादागिरी करणारे आपमतलबी असतात.  



तुम्ही दादागिरी करता?  
दादागिरीला प्रोतसाहन देता?  

कुणाच्या तरी दादागिरीने त्रस्त होता?  
मि हे पुस्तक तुमच्यािसा ी आहे.  

लोक दादागिरी का करतात, 
तयाचं्याशी कसं वािावं, 

हे या पुस्तकातून मशकायला ममळतं.  


